
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Pályázati azonosító: 204104/1508

„Az olvasóvá nevelés első lépéseitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig"

Szakmai továbbképzéssorozat

Szakmai továbbképzésünk célja volt annak az áttekintése, hogy mit tehetünk a gyermekek olvasóvá neveléséért 
a legkisebbektől a kamaszokig, valamint hogy könyvtárosként milyen módszerekkel tudjuk megtartani őket 
olvasóként, könyvtárhasználóként. A felsorolt problémákra kerestük a választ kétnapos előadássorozat 
keretében.

A program első napján, 2019. április 1-én három vendégelőadó jóvoltából az olvasóvá nevelés más-más 
aspektusait vizsgáltuk.
Bajzáth Mária mesepedagógus a mese és a mesélés szerepére hívta fel a figyelmünket. Rámutatott arra, hogy a 
meséléssel olyan ajándékot adhatunk gyermekünknek, mely a fogantatástól az élet végéig elkísérheti az embert. 
Felhívta a figyelmet a megfelelő mese kiválasztásának fontosságára, gyakorlatban is alkalmazható praktikákat 
javasolt a meséléshez szükséges atmoszféra megteremtésére. Bemutatta az általa szerkesztett 
„Népmesekincstár" sorozatot, mely a mesék feldolgozásához, mesefoglalkozások összeállításához tartalmaz 
módszertant és komplex foglalkozásleírásokat. Bajzáth Mária előadása és mesemondása minden résztvevőt 
megérintett, élményt és inspirációt nyújtott minden résztvevő számára.

Második előadónk Soron Ildikó, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régióigazgatója, biblioterapeuta volt. Olyan, 
középiskolások számára szervezett programokat mutatott be, melyek esetében az irodalomterápia eszközeit és 
módszereit használták.
Bemutatta a csoportok sajátosságait, hangsúlyozta a fontosságát annak, hogy a programsorozat összeállításánál 
mennyire fontos a cél megfogalmazása, a résztvevők és problémáik megismerése. A módszerek és a 
felhasználásra kerülő irodalmi művek kiválasztása a résztvevők sajátosságainak figyelembe vételével kell, hogy 
történjen.
A hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett több hónapon át tartó programjuk során minden alkalommal 
egy-két irodalmi művel ismerkedtek meg, amit a téma megbeszélése követett, majd különböző technikákat 
alkalmazva fejezhették ki a témával kapcsolatos gondolataikat, érzelmeiket. Úgy tapasztalták, hogy a program 
segítségével javult a diákok önismerete, önbizalma és együttműködési készsége.
Másik bemutatott projektjük egy tehetséggondozó csoport, mely már több éve működik a könyvtárban. Ebben 
szintén középiskolás kortól vesznek részt a ma már egyetemista fiatalok. Itt az előzőekben ismertetett 
módszerekkel mélyebb, fajsúlyosabb művek feldolgozása történik. A mai napig működő csoport havi 
rendszerességgel találkozik, a csoport tagjai tevékenyen vesznek rész a témák kiválasztásában, feldolgozásában.

A szakmai nap harmadik, szintén nagy hatású előadója Kaposi Ildikó, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai 
Fiókkönyvtárának vezetője volt. Jó hangulatú, sok példával illusztrált előadásában bemutatta könyvtárának a 
különböző korosztályú gyermekek és fiatalok számára szervezett innovatív programjait, valamint ízelítőt 
kaphattunk a családok számára szervezett rendezvények hangulatából is. Elmondta, hogy a könyvtáruk 
gyermekközpontú szemléletének legfontosabb alapja, hogy szervezett keretek között sikerÉLMÉNY-t 
biztosítsanak. Legyen a gyerekeknek közösségi élményük, melyet csapatjáték során társakkal élhetnek meg. 
Érezzék az odafigyelést, a törődést és legyen a program végén befejezettségérzés.
Bemutatta programkínálatukat korcsoportonként, melyben a hagyományos elemek mellett számos érdekes 
kezdeményezésre is felfigyelhettünk.
Az óvodások és iskolások számára szervezett foglalkozások közül újszerű kezdeményezés a „Látványos kísérletek" 
című programsorozat, amely mintegy természettudományos show keretében mutatja be a különböző fizikai, 
kémiai és biológiai folyamatokat a gyerekeknek.
Mindenkinek nagyon tetszettek a bemutatott jelmezes könyvtári feladatmegoldó vagy nyomozós játékok, amikor 
egy keretmesébe beágyazva zajlanak a könyvtári foglalkozások.



A bemutatott családi programok között volt szombat délelőtti és éjszakai program is. Kiemelte a jelmezes, 
beöltözős játékok szerepét és népszerűségét. A példák bemutatása a hallgatóság számára is nagy élményt 
nyújtott, valamennyiünk számára új ötleteket adott és gondolatokat ébresztett.
A szakmai továbbképzési sorozat folytatására 2019. április 29-én került sor.

A Könyvtári Intézet kutatója, Tóth-Jávorka Brigitta „Küldetésünk az olvasásfejlesztés" címmel tartott előadást. 
Tóth Máté olvasáskutatási eredményeit ismertetve számos összefüggésre hívta fel a figyelmet, melyek szerepet 
játszanak az olvasóvá válás folyamatában. Kiemelte a játékosítás jelentőségét az olvasóvá nevelésben, melyet 
külföldi és hazai példákkal is illusztrált.

A Gödöllői Városi Könyvtár munkatársai „Aki sokat olvas, Limuzinnal hordják" címmel 0 éves kortól mutatták be 
olvasásfejlesztési gyakorlatukat. Istók Anna igazgatóhelyettes a kamaszok könyvtárhasználati szokásairól, a 
számukra kialakított részlegről és annak megvalósítási folyamatáról, valamint a tini korosztálynak szervezett 
programokról beszélt. Maszlag-Lénárt Mónika gyermekkönyvtáros a babák-kismamák, az óvodás, az alsó és felső 
tagozatos csoportoknak szóló foglalkozásaikról számolt be. Bemutatták a programok népszerűsítésére elkészített 
prospektusaikat, valamint olvasásnépszerűsítő játékaik kiadványait.

„Komfortzónán innen és túl" címmel a kispesti könyvtár gyermekkönyvtárosa, Varga Lilla tartott előadást. 
Képekkel illusztrált előadásából betekintést kaptunk sikeresen zajló programjaikról. Korosztályokra bontva 
ismertette a fiatalok számára kitalált kezdeményezéseiket. Beszámolt a könyvtári foglalkozások szervezésének 
nehézségeiről, valamint az elért eredményeikről és tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal.

Mindkét szakmai napunk, jó hangulatban és élménydúsan telt, a kollégák visszajelzése és aktivitása is arról 
tanúskodott, hogy jól érezték magukat és számos új ötlettel, gondolattal gazdagabban térhettek haza. A program 
sikerességét mutatja, hogy az első napon 56 fő, a másodikon 44 fő könyvtáros vett részt Nógrád megye 
könyvtáraiból. A rendezvényen legnagyobb létszámmal a megyei könyvtár, és a KSZR könyvtárak könyvtárosai 
voltak jelen. Jelentős részvétel volt a városi és települési nyilvános, valamint az iskolai könyvtárakból is.

A rendezvény eredményességét a résztvevők körében végzett elégedettségvizsgálat is alátámasztotta. A szakmai 
továbbképzéshez készített kérdőív elemzéséből megállapítható, hogy a résztvevők hasznosnak érzik a szakmai 
napon elsajátított ismereteket, korszerű ismereteket kaptak, elégedettek voltak az előadások tartalmával.

Fontosnak tartjuk, hogy szakmai programjainkról a megyei média is hírt adjon. Mindkét szakmai napunkról 
tudósított az Ipoly Televízió stábja, akik rövid riportot készítettek előadóinkkal, és az előadásokból is bejátszottak 
részleteket.
A Nógrád Megyei Hírlap 2019. április 02-án jelentetett meg cikket „Igazi mese az élet: tanulságos a történet" 
címmel az előző napi előadások anyagának tanulságaiból.
A Könyvtár/Tér című megyei könyvtári kiadványban Ferik Ibolya írása részletesen tudósított a szakmai program 
első napján elhangzottakról.

A szakmai rendezvényről hírt adtunk a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján (http://bbmk.hu/kszr). a 
facebook oldalán (https://www.facebook.com/BBMK.St/). valamint a Könyvtárellátás-Nógrád facebook 
(https://hu-hu.facebook.com/KonyvtarellatasNograd/) oldalon.

Mindkét nap során nagyon sok élményt, ötletet és információkat kaptunk. Fontosabb hozadéka a programnak a 
témák újszerű megközelítése volt. Módszereket, jó gyakorlatokat, továbbgondolásra érdemes példákat láttunk.

Salgótarján, 2019. június 19.

Üdvözlettel.

Molnárt* 
igazgató
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"Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos 
és aktív olvasóvá válásig I."

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
szakmai továbbképzési programja

Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Salgótarján, Kassai sor 2.

Időpont: 2019. április 01.

n a
Nemzeti Kulturális Alap

A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

09:40 -10:00 Regisztráció

10:00-10:05 Köszöntő
Molnár Éva igazgató
Balassi Bálint Megyei Könyvtár

10:05-11:05 Mesehallgatóvá szeretni minden gyereket...
A Népmesekincstár mesepedagógia eszközei és 
módszerei a gyerek szolgálatában

Bajzáth Mária mesepedagógus, tanító, tanár, 
neveléstudományi bölcsész, a Népmesekincstár 
Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője

11:05-12:05 Benned a cél és nálad a kulcs! : felzárkóztatás, 
tehetséggondozás könyvtári környezetben 
biblioterápiával kamaszoknak, fiatal felnőtteknek

Sáron Ildikó régióigazgató, biblioterapeuta
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3. régió

12:05-12:50 Büféebéd

12:50-13:50 Élmények bölcsődés kortól az érettségiig 
a Kőbányai Könyvtárban

Kaposi Ildikó könyvtárvezető
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtár

13:50-től Összegzés, kérdések

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

"Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos 
és aktív olvasóvá válásig II."

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
szakmai továbbképzési programja

Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Salgótarján, Kassai sor 2.

Időpont: 2019. április 29.

n a
Nemzeti Kulturális Alap

A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

09:40 -10:00 Regisztráció

10:00 -10:05 Köszöntő
Molnár Éva igazgató
Balassi Bálint Megyei Könyvtár

10:05-11:05 Küldetésünk az olvasásfejlesztés
Tóth-Jávorka Brigitta kutató
Könyvtári Intézet

11:05-12:05 „Aki sokat olvas, Limuzinnal hordják"
A Gödöllői Városi Könyvtár olvasásfejlesztési 
gyakorlata 0 éves kortól

Istók Anna igazgatóhelyettes és
Maszlag-Lénárt Mónika gyermekkönyvtáros
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

12:05 -12:50 Büféebéd

12:50-13:50 Komfortzónán innen és túl
Állandó kihívásoka kispesti könyvtárban

Varga Lilla gyermekkönyvtáros
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. számú 
könyvtára

13:50-től Összegzés, kérdések

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 1.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01,
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

/.
Antal Dániel Balassi Bálint Megyei Könyvtár daniel.antal@bbmk.hu

----------------------- 7—;------------------------

2
Bakó Péter Balassi Bálint Megyei Könyvtár pbako83@gmail.com

'i* /.

Balyáné Szikora Ágnes SÁI Kodály Zoltán Tagiskola bszikoraagnes@gmail.com
A

4.

5.

Bárány Ildikó
Madách Imre Városi Könyvtár, 
Balassagyarmat baranyneildi@gmail.com Ou r*C mj 1X4

Bodor Tiborné Balassi Bálint Megyei Könyvtár beatrix.bodor@bbmk.hu
10: , \ l

6.
Bojsza Lászlóné

Könyvtári, Információs és 
Közösségi Hely. Mihálygerge bojcsal 4@gmail.com

7.
Buttkai Ildikó

Hollókő Könyvtári, Információs 
és Közösségi Hely ildikobuttkai@gmail. com

A

8.
Csatlós Noémi

Madách Imre Városi Könyvtár, 
Balassagyarmat noemi0422@gmail.com

Ou. ju.

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 1.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név intézmény Elérhetőség Aláírás

9.
Ferik Ibolya Balassi Bálint Megyei Könyvtár ibolya.ferik@bbmk.hu

ÄJ. Ix

10.
Figuráné Csáki Zsuzsanna

Könyvtári, Információs és 
Közösségi Hely, Kozárd csakizsuzsanna@freemail. hu

11.
Hámori Gyözöné Balassi Bálint Megyei Könyvtár hamorigyozone@gmail.com WO A

12.
Handó Petemé Balassi Bálint Megyei Könyvtár judit hando@bbmk hu

13.
Hegedűs Éva

Mikszáth Kálmán Könyvtár és 
Faluház puspokikonyvtar@gmail com

14.
Herczegné Berze Anita Balassi Bálint Megyei Könyvtár anita herczeg@bbmk.hu

3

15.
Holtai Zsuzsanna Balassi Bálint Megyei Könyvtár Zsuzsanna. holtai@bbmk. hu

16.
lllésné Sípos Jolán

SSZC Fáy András 
Szakgimnáziuma, jolansipos@gmail.com

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CX11. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 1.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

17.
Kapás Tünde Balassi Bálint Megyei Könyvtár tunde.kapas@bbmk.hu

18.
Kovács Andrea BBMK andikakcs4@citromail.hu

f
' • .o •/ út ez* vA

19.
Kovács Katalin Balassi Bálint Megyei Könvtár katalin.kovacs@bbmk.hu ivL--x --- ----

20.
László Istvánná

Könyvtári Információs és 
Közösségi Hely Tar konyvtar@tarkozseg.hu : fi

21.
László-Verebélyi Judit Ágota Balassi Bálint Megyei Könyvtár judit.laszlo@bbmk.hu

22.
Madari Ferenc Richárd

Szalmatercs Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely feco91@freemail.hu

A IX'

23.
Magyari Tamás BBMK, Salgótarján tamas.magyari@bbmk.hu v") A /s

24.
Merényiné Marton Judit Balassi Bálint Megyei Könyvtár judit.merenyi@bbmk. hu HL k.t J U l L

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CX11. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig I.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név intézmény Elérhetőség Aláírás

25.
Merlákné Juhász Ildikó

SSZC Kanizsai Dorottya 
Egészségügyi merlakne@gmail.com

26.
Molnár Éva Balassi Bálint Megyei Könyvtár eva.molnar@bbmk.hu

27.
Nagy Anikó IKSZT Mátraterenye nagyani69@freemail.hu

—

28.

29.
Nagy Anna

Mikszáth Kálmán 
Közművelődési Intézmény, n8.anna@gmail com

Nagy Mónika Balassi Bálint Megyei Könyvtár monika.nagy@bbmk.hu

30.
Nyerges Dóra

Könyvtári, Információs és 
Közösségi Hely, Mihálygerge stdori@citromail.hu ■tyrT'

31.
Oláhné Kovács Ildikó BBMK kildiko 11 @freemail hu

„ i i j /1OCclW M/U-íT

32.
Orosz Mihályné

Bátonyterenyei Közművelődési 
Nonprofit Kft. adyfelnottkonyv@gmail.com

A ' '

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 201 I. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 1.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

33.
Ottmár Andrea SÁi Petőfi Sándor Tagiskolája ottmar.andrea@gmail.com

QwZ&lr' v

34.
Pálné Lipták Anett

Karancslapujtő Könyvtári, 
Információs és Közösségi Hely anettpl@gmail.com

T* X.' <£^3/ —zr

35. Pékné Fejes-Marsinszki
Ágnes

Bátonyterenyei Közművelődési 
Nonprofit Kft kastelykertimhkt@gmail.com

Tét. -*/.-■ fi

36.
Persikné Bakos Eszter Balassi Bálint Megyei Könyvtár eszter persik@bbmk.hu

37.
Polonkai Katalin

Mihályfi Ernő Művelődési Ház 
és Könyvtár, Palotás mihalyfierno@freemail. hu

■KxcvJt-*—
‘

38.
Pribisán Bianka BBMK biankon@freemail hu

39.
Rácz Zsoltné

Könyvtári, Információs és 
Közösségi Hely Endrefalva aageeka@freemail. hu

40.
Répásné Szabó Katalin Balassi Bálint Megyei Könyvtár katalin repas@bbmk hu

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 1.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

4/.
Rideg Zsoltné Balassi Bálint Megyei Könyvtár eva.rideg@bbmk.hu

-------------------------

42.
Susán Ildikó

Cogito ÁMK Dr Krepuska 
Géza Általános Iskola somosiskola@gmail.com

’ /

• . ' 4ÍÁ: <=>

43.
Szabó Józsefné Balassi Bálint Megyei Könyvtár a liz. szabone@bbmk. hu " -ó " KUu

44.
Szűcs Gergő Balassi Bálint Megyei Könyvtár gergo2113@gmail.com

45.
Szűcs Margit Balassi Bálint Megyei Könyvtár margitszucs@bbmk.hu

46.
Tóth Andrea BBMK tothandy@gmail.com

47.
Tóth Hajnalka Balassi Bálint Megyei Könyvtár hajnalka toth@bbmk.hu

48.
Tóth Petra Varsányi Közösségi Ház kozossegihaz.varsany@gmail.com

-

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I ) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CX1I. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 1.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

49.
Vadász Péter Balassi Bálint Megyei Könyvtár peter.vadasz@bbmk.hu

SO.
Varga Csilla

Salgótarjáni Általános Iskola 
Székhelyintézmény kvtar.gb@gmail.com ÜlUPüL

51.
Varga Károlyné

Glatz Oszkár Művelődési 
Központ és Könyvtár ikszt.bujak@gmail.com

52.
Várkonyi Edit Balassi Bálint Megyei Könyvtár edit.varkonyi@bbmk.hu

í/a'U; z

53.
Vinczéné Pálinkás Erika

Mihályfi Ernő Művelődési Ház 
és Könyvtár. Palotás mihalyfierno@freemail hu

54.
Zalánfi Zsuzsanna Balassi Bálint Megyei Könyvtár zsuzsa.zalanfi@bbmk.hu

55. iSrtAö TflMfewď id Ke iu " "t ■£ j icvv
•
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A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig I.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 01.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás
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A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése éneimében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig II.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 29.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

/.
Antal Dániel Balassi Bálint Megyei Könyvtár daniel.antal@bbmk hu

t

2.
Bakó Péter Balassi Bálint Megyei Könxvtár pbako83@gmail.com

J.
Balyáné Szikora Ágnes SÁI Kodály Zoltán Tagiskola bszikoraagnes@gmail.com . í ' -AK

4.

5.

Bárány Ildikó Madách Imre Városi Könyvtár baranyneildi@gmail.com

Bodor Tiborné Balassi Bálint Megyei Könyvtár beatrix.bodor@bbmk.hu F • fx % 1
6.

Buttkai Ildikó
Könyvtári Információs és 
Közösségi Hely Hollókő onkormanyzat@holloko hu

-
7.

Csatlós Noémi Madách Imre Városi Könyvtár noemi0422@gmail.com

8.
Ferik Ibolya Balassi Bálint Megyei Könyvtár ibolya ferik@bbmk.hu

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CX1I. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 11.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 29.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

9.
Gál Bernadett Községi Könyvtár bettiph@gmail.com —

10.
Handó Péterné Balassi Bálint Megyei Könyvtár judit. hando@bbmk. hu

11.
Hegedűs Éva

Mikszáth Kálmán Könyvtár és 
Faluház puspokikonyvtar@gmail. com

12.

13.
Herczegné Berze Anita Balassi Bálint Megyei Könyvtár anita herczeg@bbmk.hu

Holtai Zsuzsanna Balassi Bálint Megyei Könyvtár Zsuzsanna holtai@bbmk.hu

14.
1 llésné Sipos Jolán

Salgótarjáni SZC Fáy András 
Szakgimnáziuma, 
r'i jolansipos@gmail.com

15.
Kapás Tünde Balassi Bálint Megyei Könyvtár tünde kapas@bbmk.hu

16.
Kónya Lászlóné

Közösségi Ház és Könyvtár 
Etes konyane tundi@gmail.com

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig II.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 29.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

17.
Kovács Andrea BBMK andikakcs4@citromail.hu

—-----------7----------------------------------

18.
Kovács Katalin Balassi Bálint Megyei Könyvtár katalin kovacs@bbmk. hu

1 /

19.
László-Verebélyi Judit Ágota BBMK judit.laszlo@bbmk.hu

-
20.

Madari Ferenc Richárd
Szalmatercs Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely feco91@freemail hu F u(j

21.
Magyari Tamás BBMK,ST tamas. magyari@bbmk. hu •

22.
Menyhárt Éva

Könyvtári,információs és 
közösségi hely, Hugyag menyhart.evi@gmail.com

23.
Merényiné Marton Judit BBMK judit.merenyi@bbmk.hu

24.
Molnár Éva Balassi Bálint Megyei Könyvtár eva.molnar@bbmk. hu

U 7

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXI1. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig 11.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 29.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

/Vev Intézmény Elérhetőség Aláírás

25.
Mucsinai Katalin Mikszáth Kálmán Líceum mcsikata@freemail hu

26.
Nagy Mónika Balassi Bálint Megyei Könyvtár mon ika. nagy@bbmk. hu

27.
Oláhné Kovács Ildikó Balassi Bálint Megyei Könyvtár kildiko63@gmail.com

28.
Orosz Mihályné

Bátonyterenyei Közművelődési 
Nonprofit Ktf adyfel nottkony  v@gmail. com

29.
Ottmár Andrea SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája ottmar andrea@gmail.com - ...

30. Pékné Fejes-Marsinszki
Ágnes

Bátonyterenyei Közművelődési 
Nonprofit Kft. kastelykertimhkt@gmail.com

31.
Persikné Bakos Eszter Balassi Bálint Megyei Könyvtár eszter.persik@bbmk.hu

-? ť '\ < c

32.
Pribisán Bianka BBMK biankon@freemail.hu

ÍV ’—

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk. és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig II.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 29.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

33.
Rácz Zsoltné

Könyvtári, Információs és 
Közösségi Hely Endrefalva aageeka@freemail.hu

34.
Répásné Szabó Katalin Balassi Bálint Megyei Könyvtár katalin.repas@bbmk hu

35.
Rideg Zsoltné Balassi Bálint Megyei Könyvtár eva.rideg@bbmk.hu

•O i ■) >
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36.
Simonné Lőcsei Mónika

Id. Szabó István Általános 
Iskola simonne. lőcsei monika@gmail.com

37.
Susán Ildikó

Cogito ÁMK Dr. Krepuska 
Géza Általános Iskola susanildiko61@gmail com -

38.
Szabó Józsefné Balassi Bálint Megyei Könyvtár aliz.szabone@bbmk.hu

39.
Szegi Szabolcs Balassi Bálint Megyei Könyvtár szabolcs.szegi@bbmk. hu

40.
Szűcs Margit BBMK margit szucs@gmail.com

A jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CX11. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig II.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 29.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás

47.
Tóth Andrea BBMK tothandy@gmail.com

-

42.
Tóth Hajnalka Balassi Bálint Megyei Könyvtár h.tothajnalka@gmail com

43.
Vadász Péter Balassi Bálint Megyei Könyvtár peter vadasz@bbmk.hu

44.
Zalánfi Zsuzsanna Balassi Bálint Megyei Könyvtár zsuzsa zalanfi@bbmk hu
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\ jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXI1. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Jelenléti ív

Program neve „Az olvasóvá válás kezdeteitől a tudatos és aktív olvasóvá válásig II.” 
szakmai továbbképzési program

Időpont 2019. április 29.
Helyszín Balassi Bálint Megyei Könyvtár - Salgótarján

Név Intézmény Elérhetőség Aláírás
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\ jelenléti ív aláírásával a megjelentek a PTK 2013. évi V. törvény 2:48 § (I) és (2) bekezdése értelmében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eseményen fénykép készüljön róluk, és az a programmal kapcsolatos kommunikációban szerepeljen.

A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. Aláírásával az
adatok kezeléséhez hozzájárul. Az adatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kizárólag a fent jelzett rendezvénnyel kapcsolatban
használja.



Balassi Bálint Megyei Könyvtár

FERIK IBOLYA
„AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS ELSŐ LÉPÉSEITŐL A TUDATOS ÉS AKTÍV OLVASÓVÁ VÁLÁSIG” 

Szakmai továbbképzés-sorozat

Az olvasóvá nevelés kérdéseiről, az olvasók különböző csoportjainak megszólításáról és új módszerek 
bemutatásáról szólt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósításra kerülő két napos továbbképzés
sorozatunk.

A program első napján, 2019. április 1-én három vendégelőadó jóvoltából az olvasóvá nevelés más-más 
aspektusait vizsgáltuk.

Bajzáth Mária mesepedagógus a mese és a mesélés szerepére hívta fel a figyelmünket. Rámutatott arra, hogy a 
meséléssel olyan ajándékot adhatunk gyermekünknek, mely a fogantatástól az élet végéig elkísérheti az embert. 
Hiszen mesélni lehet bármikor, bárhol, bárkinek és mesélni mindenki tud.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a mese hatásának és a befogadás hatékonyságának érdekében meg kell 
teremteni a megfelelő atmoszférát. A gyerekek számára a túlstimulált világban nehéz az elcsendesedés, a befelé 
fordulás és a képzelet mozgósítása. Ezért a „történethallgatási transz” elérése érdekében csendgyakorlatokat és 
mesekezdő rítusokat javasolt (pl. gyertyagyújtás, meseszónyeg, hétmérföldes csizma stb.). A rítusok a rendszeres 
mesélés vagy mesefoglalkozás előkészítésénél a ráhangolásban játszanak fontos szerepet.

A meseválasztás jelentőségére is felhívta a figyelmet, mivel a hallgatóság összetétele, affinitása, problémái 
eltérőek. A választott mese akkor ér el igazán a hallgatóhoz, ha az valamilyen módon választ ad vagy rezonál a 
befogadók élethelyzetére, gondolkodására, érzelmeire. Kiemelte a fontosságát annak, hogy mindig pozitív 
üzenetű meséket válasszunk.

A mesemondás történhet élőszóval vagy mesekönyvból is, de törekedjünk arra, hogy a mesélés mindig legyen 
„varázslat”.

A meseválasztást megkönnyítendő és a mesék befogadását segítő céllal áhította össze pedagógusok számára a 
épmese kincstáť sorozatot, mely a mesék feldolgozásához, mesefoglalkozások összeállításához tartalmaz 

módszertant és komplex foglalkozásleírásokat. Pedagógusoknak és könyvtárosoknak egyaránt hasznos segítséget 
nyújtanak a sorozat kötetei.

Mária előadása és mesemondása minden résztvevőt megérintett, élményt és inspirációt nyújtott számunkra.
Második előadónk Soron Ildikó, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régióigazgatója, biblioterapeuta volt. 

Olyan, középiskolások számára szervezett programokat mutatott be, melyek esetében az irodalomterápia 
eszközeit és módszereit használták.

Bemutatta a csoportok sajátosságait, hangsúlyozta a fontosságát annak, hogy a programsorozat 
összeállításánál mennyire fontos a cél megfogalmazása, a résztvevők és problémáik megismerése. A módszerek és 
a felhasználásra kerülő irodalmi művek kiválasztása a résztvevők sajátosságainak figyelembe vételével kell, hogy 
történjen.

könyvtár



Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A csoportok összetétele és a célok is eltérőek voltak a bemutatott programok esetén. Személyiségfejlesztő 
programjukat hátrányos helyzetű, kevésbé jól olvasó diákok számára szervezték, amely több hónapon át tartott. 
Minden alkalommal egy-két irodalmi művel ismerkedtek meg, amit a téma megbeszélése követett, majd 
különböző technikákat alkalmazva fejezhették ki a témával kapcsolatos gondolataikat, érzelmeiket. Úgy 

tapasztalták, hogy program segítségével javult a diákok önismerete, önbizalma és együttműködési készsége. 
Sajnos a program lezártával nem volt lehetőség a résztvevők utánkövetésére.

Másik bemutatott projektjük egy tehetséggondozó csoport, mely már több éve működik a könyvtárban. 
Ebben szintén középiskolás kortól vesznek részt a ma már egyetemista fiatalok. Ok eltérő közegből, komolyabb 
előismerettel és olvasottsággal rendelkeztek. A csoportban volt lemorzsolódás, cserélődés, de stabil maggal ma is 
működik. Itt az előzőekben ismertetett módszerekkel mélyebb, fajsúlyosabb művek feldolgozása történik. A mai 
napig működő csoport havi rendszerességgel találkozik, a csoport tagjai tevékenyen vesznek rész a témák 
kiválasztásában, feldolgozásában.

A szakmai nap harmadik, szintén nagy hatású előadója Kaposi Ildikó, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Kőbányai Fiókkönyvtárának vezetője volt. Jó hangulatú, sok példával illusztrált előadásában bemutatta 
könyvtárának a különböző korosztályú gyermekek és fiatalok számára szervezett innovatív programjait, valamint 
ízelítőt kaphattunk a családok számára szervezett rendezvények hangulatából is.

Elmondta, hogy a könyvtáruk gyermekközpontú szemléletének legfontosabb alapja, hogy szervezett keretek 
között sikerÉLMÉNY-t biztosítsanak. Legyen a gyerekeknek közösségi élményük, melyet csapatjáték során 
társakkal élhetnek meg. Érezzék az odafigyelést, a törődést és legyen a program végén befejezettségérzés. Szintén 

kiemelte a változásokra való gyors reagálás és a rugalmas, kreatív megoldások alkalmazásának képességét.
Ismertette programkínálatukat korcsoportonként, melyben a hagyományos elemek mellett számos érdekes 

kezdeményezésre is felfigyelhettünk. Az óvodások és iskolások számára szervezett foglalkozások közül újszerű 
kezdeményezés a „Látványos kísérletek” című programsorozat, amely mintegy természettudományos show 

keretében mutatja be a különböző fizikai, kémiai és biológiai folyamatokat a gyerekeknek.
Mindenkinek nagyon tetszettek a bemutatott jelmezes könyvtári feladatmegoldó vagy nyomozós játékok, 

amikor egy keretmesébe beágyazva zajlanak a könyvtári foglalkozások.
A bemutatott családi programok között volt szombat délelőtti és éjszakai program is. Kiemelte a jelmezes, 

beöltözős játékok szerepét és népszerűségét. Ilyen volt például a farsangi mesevadászat, a StarWars nap, valamint 
az éjszakai könyvtári programok: a krimikedvelők-, mesehősök-, a mítoszok-, valamint a Halloween éjszakája.

A példák bemutatása is nagy élményt nyújtott, valamennyiünk számára új ötleteket adott és gondolatokat 
ébresztett.

A nap során nagyon sok élményt, ötletet és információkat kaptunk. Módszereket, jó gyakorlatokat, tovább 
gondolásra érdemes példákat láttunk. Legfontosabb hozadéka a programnak a témák újszerű megközelítése volt.

A továbbképzés második részére 2019. április 29-én került sor.

2019. május



Félelmeinkről, vágyainkról és válaszainkról szól

Igazi mese az élet: 
tanulságos a történet

NÓGRÁD MEGYE Egyre több szülő tartja fontosnak, hogy me- genciánk kifejlődéséhez is, hogy egyensúlyban tudjunk létezni
sét olvasson a gyermeknek. Különböző tanulmányok kimutat- a minket körülvevő világgal, így kiemelt a szülők felelőssége is
ták ennek jótékony hatását a gyermekek fejlődésére. A mesék 
a mi életünkről, elindulásunkról, felnövésünkről, félelmeinkről, 
vágyainkról és válaszainkról szólnak. Fontosak érzelmi intelli 

a gyereknevelés során. Salgótarjánban, a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtárban tegnap minderről konferencia keretében beszéltek 
a szakemberek. Fotó: Hegedűs Márk ► 3
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Felnőttek is tanulhatnak a gyermekkönyvekből

így nevel a mese:

Mesekönyvért nyúl egy apróság - mintha tudná, hogy ezzel jót tesz a személyiségfejlődésének Illusztrációs fotó: Hüvösi Csaba

Egyre több szülő tartja fon
tosnak, hogy mesét olvas
son a gyermeknek. Különbö
ző tanulmányok kimutatták 
ennek jótékony hatását a 
gyermekek fejlődésére.

Lászlók Judit 
judit.)asz!ok@nool.hu

SALGÓTARJÁN Megtartották 
tegnap Az olvasóvá válás kez
deteitől a tudatos és aktív olva
sóvá válásig című előadássoro
zat első részét, a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár szakmai to
vábbképzési napján. A rendez
vényen több neves szakember 
is részt vett és előadást tartott. 
Mint megtudtuk, ez volt az el
ső állomása a sorozatnak, ahol 
a megye települési és az isko
la könyvtárosai gyűlnek össze, 
hogy tapasztalatot cserélhesse
nek. A rendez vény soroz at má
sodik eseményét április 29-én 
rendezik meg, ugyanitt.

- Igyekszünk olyan előadó
kat meghívni a rendezvények
re, akik nemcsak elméleti sí
kon mutatnak be nekünk dol

gokat, hanem nagyon jó gya
korlati példákat is megoszta
nak velünk - mondta Molnár 
Éva, a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár igazgatója.

Bajzáth Mária, a Népmese
kincstár Mesepedagógia Mű
hely szakmai vezetője Mese
hallgatóvá szeretni minden 
gyereket címmel tartott elő
adást. A Népmesekincstár me
sepedagógia eszközeivel és 
módszereivel ismerkedhettek 
meg a jelenlévők.

Erősödik általa a kötelék is
Egyre több szülő tartja fontos
nak, hogy mesét olvasson a 
gyermeknek. Különböző tanul
mányok kimutatták ennek jó
tékony hatását a gyermekek 
fejlődésére, valamint azt, hogy 
erősödik tőle a szülő-gyerek 
kapcsolat is. Ponyi Nagy Zsu
zsanna naponta olvas mesét 
a gyermekeinek. - Fontosnak 
tartom a meseolvasást, mivel 
jótékony hatással van a gyer-

- Az alapvető álláspontom a 
népmesével kapcsolatban az, 
hogy ameddig a gyermek nem 
olvas kiválóan, addig nem ne
ki szólnak ezek a könyvek, ha
nem a gyermeknek mesélő fel
nőtteknek. A népmese az olva
sástanulás kezdeti szakaszá
ban gyakorlatilag alkalmat
lan az olvasástanításra, ám 
ezt nem veszik figyelembe a 
tankönyvek elkészítésénél - 
emelte ki előadásában Bajzáth 
Mária.

mekekre. Nekem is olvastak 
mindennap mesét. Főként a 
Micimackót, a Hófehérkét és 
a Boribont mesélem el nekik, 
utóbbi a kedvence a nagyob
bik gyermekemnek - mondta 
az édesanyja, akinek egy két
hetes és egy három és fél éves 
gyermeke van, majd hozzátet
te: - A későbbiekben a magyar 
népmesékkel is megismerte
tem a gyerekeket.

Soron Ildikó, a Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár régióigaz
gatója és biblioterapeutája a 
Benned a cél és nálad a kulcs! 
című előadásában egy projekt
ben résztvevő két csoportra fó
kuszált, amely egyik részének 
olvastak mesét a szülei, a má
siknak viszont aligha.

Az előadó ismertette, hogy 
a csoportok számára milyen 
eszközöket és módszereket al
kalmaztak, illetve hogy nekik, 
mint a projektben résztvevők
nek, hogyan kellett alkalmaz
kodniuk a jelenlévőkhöz. Vé
gül Kaposi Ildikó, a Fővárosi 
Szabó Ervin Kőbányai.Könyv
tárának vezetője tartott elő
adást Élmények a bölcsődés 
kortól az érettségiig a kőbá
nyai könyvtárban címmel.

A szakmai napot egy közös 
beszélgetéssel zárták a részt
vevők, ahol megvitatták az 
előadásokon elhangzottakat.

Látogasson el hírportálunkra!

NOOL.hu
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